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ELNÖK 
Lendvai Lintner Imre 
Feldkirch, Ausztriában születtem 1949-ben. 1956 óta vagyok tagja a KMCSSZ-nek. Vezetői munkát a garfieldi 6. 
sz. Gábor Áron cserkészcsapat keretén belül, a VK táborokon és a központban végeztem. Az utolsó 
huszonnyolc esztendőben, előbb az ügyvezető elnöki (1993-97) és azután (1997-21) az elnöki tisztséget 
töltöttem be. 2019-ben vezettem a 20-ik tisztitáboromat, korábban levezettem 12 darab 
fiúőrsvezetőképzőtábort és egyszer voltam segédtisztképzőtáboron állandó napostiszt. Célkitűzéseim között 
szerepel, hogy minden nyugaton élő magyarul beszélő fiatal próbálja meg a cserkészetet. Szövetségünket 
tovább szeretném fejleszteni (vezetőképzés, segédanyagok, felújított próbarendszerek stb.), hogy továbbra is 
hosszú távlatban sikeres ifjúsági nevelőmunkát végezhessünk. A világot behálózó szervezetünk előnyeit 
(kapcsolatok, barátságok, tapasztalatok) minden cserkésznek elérhetővé szeretném tenni intenzívebb 
csereakciókkal. Rövid távlatú kiemelt célom, hogy a világjárvány (COVID-19) után a KMCSSZ-en belül a munka 
újra induljon be és minél előbb ugyan arra a minőségi és mennyiségi szintre kerüljön mint 2019-ben.  
 
ALELNÖK 
Lomniczy Mátyás 
Argentínában születtem 1964-ben, Buenos Aires városában. A 18. sz. Bartók Béla cscs. (12 sz. Kinizsi Pál és 16 
sz. Szent László csapatok egyesüléséből alakult 1987-ben) tagja vagyok 6 éves korom óta. 1988 és 1995 között 
a csapat parancsnoka voltam, majd 2005 óta az argentin Körzeti Parancsnok vagyok (két csapat), és szorosan 
összedolgozom a brazil Körzettel. A körzetet egy 14 cserkészbarátból álló vezetői gárdával vezetem; KÖRS 
(Körzeti Örs) néven ismernek minket. Több őrsvezetőképző tábort vezettem és 2021 januárban nagy külön 
kihívás volt egy kiscserkész ST tábort levezetni. Legnagyobb siker élményeim az 1980-as Río Coloradói 
kéthetes kajak túra, az 1991-es Paraná folyón megtett 800 km-es tutaj-út, valamint az 2013-ban 
megszervezett Tiszai tutajtúra, melyen 185 cserkész vett részt 12 országból. Célkitűzésem ma a cserkészeten 
belül az argentin körzet két csapatának fennmaradása, az egyre nagyobb gondot okozó magyarul beszélő 
tagok csökkenésének ellensúlyozása által. A diaszpóra táborok programja egy hihetetlen nagy kaput nyitott ki 
arra, hogy új gyerekek bekapcsolódjanak a cserkész munkánkba. Van három gyermekem, mindhárman 
elvégezték a ST tábort. Brazil származású feleségem, szintén cserkész és ST, és nagyon lelkesen kísér és 
támogat a cserkész tevékenységemben. Mérnöki végzettségem és 20 éves nemzetközi cégekben pályafutás 
után, 10 éve megélhetésemet egy lakberendezési és bútor üzlettel érem él, melyet Papám és Nagymamám 
alapítottak több mint 60 éve. Három kedvenc „cserkész jelszavam”: „Nincs Lehetetlen, csak tehetetlen”. 
Váci Mihály „Még nem elég” c. verséből: „Csak az hívjon magával, aki vezetni mer!” és Ady Endrétöl: „Vagy 
bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig, Vagy ez a mi hitünk valóságra válik!” 
 
Marshall Tamás 
Az Egyesült Államokban, New Jersey állam Passaic városában születtem 1974-ben. Vezetői munkámat a 
garfieldi csapatoknál kezdtem, ahol parancsnokként szolgáltam 1997 és 2010 között. Parancsnoki 
pályafutásom során fő célkitűzéseim a létszámnövelés, a szülők bevonása és a vezetői továbbképzés újabb és 
újabb módszerei kialakítása voltak. 1999 óta tagja vagyok az Intéző Bizottságnak, a New York-i körzetet 
vezettem 2010 és 2013 között és 2011 óta a KMCSSZ csapatfejlesztési vezetőtisztje vagyok, 2018 óta VKVT 
helyettes. Tízszer vezettem a New York-i Körzet kiscserkész tanyázását.  Kilencszer vezettem a Központi 
Kiscserkész Őrsvezetőképző Tábort és 2013 óta kiképző vagyok a cserkésztisztképző táboron. Csapatainkat az 
alapítástól kezdve igyekszem megismerni--minden évben egyike vagyok azoknak a vezetőknek, aki az évi 
jelentésekre válaszol, hogy tanáccsal és támogatással lássa el a parancsnokokat. Magán életemben általános 
iskolaigazgató vagyok, szakkönyvet is írtam a közösségnevelésről és vezetésről. Kedvenc szak- és 
cserkészmunkáim a nevelés körül irányulnak egyéni, őrsi és csapat szinteken. Alelnöki szolgálatomban a 



KMCSSZ minden csapatát szeretném megismerni, hogy közösen, korszerű pedagógiával indulhassunk a 
második évszázadunk felé, hogy négy gyermekemnek és mindannyiunk gyermekeinek biztosítsunk erős 
világcserkész közösséget!   
 
ifj. Vajtay István 
1958-ban születtem New Brunswick városában, New Jerseyben (USA). 1965 óta a new brunswick-i 5 sz. 
Bornemissza Gergely cserkészcsapat tagja vagyok, melyben (eddig) négyszer vállaltam csapatparancsnoki 
szerepet. A csapatmunkán kívül, szövetségi szinten New York körzeti, majd III. kerületi parancsnok voltam, 
több évtizedig IB. tag (öt évig IB. elnök), tizenkét évig Szövetségi Vezetőtiszt. Központi jubileum, FŐVK és STVK 
táborokat vezettem. 1985 óta a Szöv. Jogügyi Osztályát irányítom, mint Szövetségi ügyész. Feleségemet a 
cserkészeten keresztül ismertem meg, négy segédtiszt fiam, ahol tud, segit. Két meggyőződés élteti vezetői 
munkámat: (1) a 21. században precedens nélküli szüksége van arra az emberebb emberre melyet a család, 
egyház és cserkészet hármasfogat nevel, és (2) a külföldi magyar cserkészet a legbeváltabb eszköze annak, 
hogy a diaszpórában született és ott élő magyar származású gyermek olyan magyar kulturális, szellemi és 
jellemet alkotó élményekhez jusson, hogy nemzetünk tettre kész, vezetésre alkalmas képviselője lehessen. 
Személyes munkatervemben a cserkészetünk jellemnevelő anyagának gyakorlatibb feldolgozása és az 
őrsvezetők és segédtisztek segédeszközeinek ki bővítésé szerepelnek, mint megvalósításra váró célok. 
 
VEZETŐTISZT 
Dala Irén 
Torontóban, Kanadában, születtem és a 42. sz. Boldog (a mai Szent) Kinga lcscs-nál kiscserkészként léptem be. 
33 évig voltam a csapatnak aktív tagja és minden vezetői beosztást – az őrsvezetéstől a csapatparancsokságig 
– megtettem.  Számtalan kirándulásokat, hétvégi táborokat és csapattáborokat szerveztem, levezettem és 
részt vettem. 1982 óta rendszeresen veszek részt kiképzőként a központi VK Táboron, először a LŐV-nél, utána 
a ST Táborban, és jelenleg a Tiszti táborban.  Lehetőségem volt kiképzőként venni részt egy európai STVK 
táborban is. A 2010. központi Jubi Tábor parancsnokhelyettese voltam.  2015 óta vagyok a III. kerület 
parancsnoka.  Ezen kívül, Torontói körzeti parancsnoksággal, több éves IB tagsággal és 12 éves Kiképzési 
Vezetőtiszt beosztással szolgáltam.  2010-től a központi Cserkészbál két főszervező egyike vagyok. 2001-ben 
házasodtam és az USA-ba költöztem, először San Francisco-ba, utána New Jersey-be.  Családalapítás előtt, 
kardiológiai ápolóként dolgoztam.  Férjem, fiam szintén cserkészek. Jelenleg, a New Brunswick-i cserkészeknél 
besegítek, mint cserkeszvezető és cserkészszülő.   
Vezetőtisztként a céljaim egyértelműek és akadálytalanok. Szeretném kiemelni a 3 legfontosabb célomat: 

1. Egy jó munkakapcsolat kialakítása, elősegítése és fenntartása a Vezetőtiszti Testülettel, azaz a 
vezetőképző, kiképzési, külügyi, tanügyi, csapatfejlesztési, informatika, és felnőttcserkész 
vezetőtisztekkel. 

2. Az egyes VT-vezetők céljainak ismerete és az általuk végzett munka ismerete.  
3. Jó kapcsolatokat kialakítani a körzet és a kerület parancsnokaival, ezzel ismereteket szerezni és 

betekintést nyerni a csapatok mindennapi életébe. 
Meggyőződésem, hogy a rendszeres kapcsolattartás és a segítségnyújtás kulcsfontosságú minden vezetői 
szerepben.  Munkánk értékelése, erősségeink és gyengeségeink azonosítása érdekében fontos, hogy a 
kommunikáció korlátozás nélkül folytatódjon. Mindenki megérdemli, hogy tisztelettel és 
cserkésztestvériséggel hallgassák meg, a legfiatalabb cserkésztől a legfelsőbb vezetőig. Egyik erősségünk, hogy 
a cserkész életkorától függetlenül mindig megtalálhatja a szolgálat módját. Ƒontos a munka megbecsülése, 
elismerése és megköszönése. Csak ezekkel maradhatunk összetartóak és növekedhetünk erőben és számban, 
miközben hűek maradunk alapértékeinkhez. Globális szövetség vagyunk, de a mai technológia alkalmazásával, 
a „A világot átfogó mozgalom” távolságok egyetlen gombnyomással kiküszöbölhetők! 
 
Pigniczky Eszter (Eszti) 



Lansdale, PA-ban (Philadelphia mellett) születtem. Szüleim a helyi csapatnál, amelynek székhelye a 
Philadelphia-i Magyar Tanya, voltak parancsnokok, így én már korán kerültem a cserkészéletbe. 1978-ban New 
Brunswick, NJ-ben tettem cserkészfogadalmat és 1981-ben kezdtem a regös cserkészmunkát. 
Vezetőként először a kiscserkészeknél kezdtem, New Brunswick-ban őrsvezetőként, majd San Francisco, 
Kaliforniában folytattam. 1985-ben lettem a szüleim régi csapatának (48.sz. Leővey Klára lcscs.) 
parancsnokhelyettese. 1986-ban Fillmoreban végeztem el a Segédtiszti tábort, 1987-ben a Kiscserkész 
Segédtiszti Tábort. 
1989-ben visszaköltöztem Kaliforniába, Los Angelesbe, ahol a hollywoodi csapatnál rajvezetőként működtem. 
1991-ben San Franciscoba, mint rover rajvezető, majd kiscserkész rajvezető és később parancsnok lettem. Ez 
idő alatt kaliforniai mozgótábort, akadályversenyt, téli táborokat, kiscserkész tanyázást és szülői táborokat 
vezettem. 1994-ben végeztem el Fillmoreban a Tisztképző Tábort. 
Clevelandban 1995-től 1999-ig a 33.-as lcscs.-nál működtem több beosztásban. 1997-től 2004-ig a clevelandi 
Regös Csoportot vezettem. Ez idő alatt a fillmorei regös hétvégekért is feleltem. Csúcsélményeim a csoport 
vezetése folyamán a három hetes palócföldi és erdélyi körút, amely 2001-ben volt és a 1998-as gála műsorunk. 
A Fillmore-i VK Táborokon 1992 óta veszek részt kiképzőként, először a Leány ŐV-n, majd a Zrínyi Táborban. 
1999-től 2002-ig a Dobó Tábor őrsvezető előképző tábort vezettem, majd a Kiscserkész Segédtisztképző és 
Tisztképző Táborokban voltam kiképző több éven át. 2016 és 2018-ban a Forum Tisztképző tanfolyamon 
kiképző voltam. 
További kimagasló cserkészélményeim a Buenos Aires mellett megtartott két Őrsvezetőképző Tábor, amelyen 
részt vettem, illetve vezettem 2003-ban és a Melbourne melletti ŐV Képző tábor. A KMCsSz Intéző Bizottsági 
tagja vagyok 2001 óta. A 2005-os Jubi Táborban a LIII altábort vezettem, ahol vadászlakokat építettünk a 
lányokkal és azokban aludtunk. 2006 januártól, 2011 szeptemberig a 34. sz. Zrínyi Ilona clevelandi lcscs-nak 
voltam parancsnoka, amely alatt a kedvenc táborunk volt a kenu táborozás (primitív) az Allegheny 
vízgyűjtőnél. 
2007-2010-ig a Nyári Iskolatábort vezettem Fillmoreban. 2015-ben a Jubi Táborban a Programtörzs 
parancsnoka voltam. 2011 augusztus óta a VKVT vagyok. 2016 nyarán a clevelandi Regös Csoportnak 3. 
körútját szerveztem, amely Palócföldre, Vajdaságba és Erdélybe vitt. 2019-ben az 1. kerület VK táborában 
vettem részt. A 2020-as Jubitábort két évig szerveztem lelkes munkatársaimmal, de sajnos a pandémia miatt el 
kellett halasztanunk.   
Magán életemben négy gyermekes családanya vagyok. Férjemmel, Szentkirályi Endrével, egy gimnáziumban 
dolgozunk, ő tanárként, én, mint az iskolaigazgató adminisztratív asszisztenseként. 
Célom a különböző városokban és világrészeken nyert cserkész tapasztalatokat a szervezésben és a problémák 
megoldásában hasznosítani a Szövetségben.  
De, ami a vezetőtiszti feladatot illeti:  

● A mai modern világban a cserkészet lényegét megtartani és felerősíteni 
● Hosszútávú tervek közös kidolgozása 
● Rendszeres kommunikáció a VT testülettel és Kerületi PK-el külön-külön és csoportosan 
● VT-k munkáját összhangba hozni a kerületekben levő munkával 
● VT munkacsoportok kialakítása utánpótlás céljából 
● Évi munkatervek biztosítása/ feljavítása csapat és VT szinten 

 
FŐTITKÁR 
Szórád Gábor  
1969-ben születtem Szabadkán, a volt Jugoszláviában. 1988-ban jöttem az USA-ba. 1993-ban a New 
Brunswick-i 5. sz. Bornemissza Gergely cserkészcsapatba kapcsolódtam be a külföldi magyar cserkészet 
munkájába, ahol kiscserkész rajvezető voltam. 1994 óta a Szövetség titkáraként dolgozom, 1997 óta, mint 
főtitkár. Ebben a kapacitásban alkalmam nyílt betekintést nyerni a központ szerteágazó munkájába és 
felismerni erősségeinket, de gyengeségeinket is. A jövőben szeretném ezt a tudást felhasználni, hogy minél 



jobban kiépíthessük a központ és a csapatok közötti munkát, modernizálni a kapcsolatokat és ezzel is 
megkönnyíteni a parancsnokok munkáját.  
A következő években egyre több időt szeretnék fordítani az adminisztrációnk modernizálására és 
átláthatóságára, új elektronikus anyagok elérhetőségére az interneten keresztül és az főtitkár alá tartozó 
osztályvezetőkkel való minél jobb együttműködés kialakítására.  
Amit még fontosnak tartanék kiemelni, hogy a szövetségünk egyre több pályázatban vesz részt, amelyek 
elszámolását és koordinálását is fontosnak és időszerűnek tartom. Ezeknek a pályázatoknak köszönhetően 
fejleszthetjük programjainkat. Egy új kezdeményezésünk a Diaszpóra Iskolatáborok működtetése és szervezése 
is a hozzám tartozik, amit az egész diaszpórában pozitivan vettek.  
Munkámmal szeretném tovább szolgálni a magyar cserkészet ügyét, abban a szellemben, amit az elődjeink 
ránk hagytak. 
 


